Sportovní klub OAZA Praha, šachový
oddíl
z pověření STK a KM Pražského šachového svazu
pořádá

PŘEBOR PRAHY 2021
v bleskovém šachu jednotlivců

v kategoriích open (muži), ženy a junioři (H20)

se zápočtem na FIDE bleskové ELO
Termín konání:

Čtvrtek 11. listopadu 2021

Místo konání:

Zasedací místnost Sportovního klubu Oaza Praha, Praha 4, Jeremenkova 106
MHD – bus zastávka „Na Strži“

Časový plán:

17:30 až 17:50 prezentace
18:00
začátek 1. kola
20:50
vyhlášení výsledků

Ředitel turnaje:

Jakub Čmiko, jakub.cmiko@foosball.cz, 608666215

Právo účasti:

Šachisté s platnou registrací v ŠSČR s oddílovou příslušností v pražských oddílech (kmenoví hráči).
Pokud nebude naplněno maximum počtu účastníků, mohou se zúčastnit i hráči z jiných krajů nebo cizinci bez
práva postupu do navazující soutěže.

Přihlášky:

Vzhledem k maximální kapacitě turnaje 50 hráčů, je nutné se předem přihlásit!
Přihlášky posílejte do 8.11.2021 na adresu ředitele turnaje.

Systém soutěže:

Švýcarský na 13 kol. Všechny kategorie v jednom turnaji.
Kategorie ženy a junioři (H20) budou vypsány jen v případě min. počtu 3 účastníků.
O pořadí rozhodne 1. počet získaných bodů, 2. Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů, 3. Buchholz,
4. Sonnenborn-Berger, 5. vícekrát černé, 6. los.
Čekací doba je 3 minuty.
Turnaj je v kategoriích open a ženy kvalifikací do M ČR v bleskovém šachu.

Tempo hry:

3 min na partii s bonusem 2 sekundy na každý provedený tah

Startovné:

100,- Kč – platí se při prezentaci. GM a IM startovné neplatí.

Ceny:

Přeborníci Prahy v jednotlivých kategoriích (hráči/hráčka registrovaní v Pražském šachovém svazu) obdrží pohár
pro vítěze.
Ceny v kategoriích:
Open: 1. místo 1500,- Kč, 2. místo 900,-Kč, 3. místo 600,- Kč, 4. místo 400,- Kč,
5. místo 300,- Kč, 6. místo 200,- Kč, 7. místo 100,- Kč
Ženy 1. místo 700,- Kč, 2. místo 500,-Kč, 3. místo 300,- Kč
Junioři (H20): 1. místo 700,- Kč, 2. místo 500,-Kč, 3. místo 300,- Kč
Ceny nelze slučovat. Hráč/hráčka umístivší se na hodnocených místech ve více kategoriích bere pouze vyšší z cen
a další ceny se posouvají.

Epidemiologická
opatření:
Poznámka:

Všichni zájemci o účast jsou povinni respektovat aktuální epidemiologická omezení!
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic.

